Hola amigos
Så er det endelig tid til vores gruppetur
3. til 5. november
Kære Spejdere
Tag med på gruppetur til Mexico.
Mød op ved spejderhytten fredag den 3. november kl. 17.
Menbring sovepose, lagen, tøj efter vejret, toiletsager, indesko samt en
lommelygte, da man ikke ved om der er bandittos i Mexico.
Vi læsser æslerne fredag kl. 17 og kører i samlet flok til Grænseborgen,
som ligger på Vargårdevej 86, i 6094 Hejls.
HUSK en madpakke og evt. en sodavand til aftensmaden fredag
samt uniform og tørklæde.
Slik og søde sager skal blive hjemme.
Vi har det med som skal bruges.
Turen slutter søndag efter oprydning og fælles afslutning.
Da vi er for få ledere og grupperødder om søndagen, vil vi gerne bede om
forældrehjælp til pakning, rengøring og oprydning.
Vi trakterer med morgenbrød kl. 9.00, håber nogle vil hjælpe.
Der er først afgang for alle efter vores fælles afslutning.
Pris for hele weekenden 200 kr. som overføres via mobilepay til Jeanette 30332223
(skriv barnets navn i beskedfelt) eller afleveres kontant sammen med
tilmeldingssedlen til din leder.
Sæt sadlen på æslet, og kridt støvlerne, og rid med os til Mexico.
Sidste tilmeldingsfrist hurtigst muligt.

Hilsen Alminde/Viuf Spejderne

Jeg _______________ kommer med på lejren.
Særlige hensyn ___________________________________
Vi har betalt _______ mobilpay eller _______ kontant
Vi kan køre derned ______ antal pladser i bilen _____
Vi kan køre hjem _______ antal pladser i bilen _____
Vi vil gerne bage en portion boller (ca. 20 stk) _____ eller en kage _____
Vi kan komme og hjælpe søndag ____ Ja - Antal hjælpere _____

Denne seddel afleveres til din leder hurtigst muligt eller kan kommes i
postkassen på Vestergade 24, gerne senest onsdag den 1/11.
Spørgsmål, så kontakt gerne din leder
Bæverleder
Jeanette - 30 33 22 23
Ulveleder
Tina - 51 88 47 19
Juniorleder
Britha - 61 33 35 69
Tropleder
Anders - 22 43 00 65

